Det måste vara trälek banne mig!
I vår produktion använder vi oss främst av fyra träsorter – fura, gran,
ek och ask. Vi producerar tre olika varianter av golv av fura och gran.
Här följer en beskrivning av golven så att du lättare ska kunna välja
dimensioner för att få fram den speciella känslan du är ute efter.
K A M M A R G O LV E T – E N K L A S S I K E R

Kammargolvet är ett gediget trägolv. Materialet är furu eller gran och
sättet plankorna framställs på gör att golvet blir formstabilt, kviststrukturen finare och antalet sprickor och märgränder minimeras.
För att få en mer gammaldags känsla i rummet kan man varva tiljor
av olika bredd. Tiljorna är obehandlade när de levereras men vi har
förslag på hur du ska gå till väga för att få det utseende du vill ha på ditt
golv. Hör av dig så berättar vi om olika behandlingar!
S A L S G O LV E T – E N G E N U I N K Ä N S L A

Salsgolvet är ett lite bredare golv som tillverkas av gran eller furu och
är en kvalitetsprodukt från råvara till färdigt golv.
Känslan av att gå på ett golv med historier att berätta går även här att
få genom att lägga tiljor av olika bredd.

Om golv kunde tala

KO N I S K A G O LV – E N R U S T I K U P P L E V E L S E

Tekniken med att lägga koniska golv har århundraden på nacken.
Om golv kunde tala skulle de bredaste tiljorna kunna berätta om ett par hundra

I koniska golv tas hela stammen på trädet till vara. Det betyder att ena

års vistelse och händelser i skogen. De skulle också kunna berätta om generationer

ändan av tiljan kommer att vara bredare än den andra. Sedan läggs

av fötter som trampat nu kanske slitna tiljor. Om skratt och tårar – som tagits

tiljorna skavfötters och golvet pusslas ihop. På så sätt får varje golv ett

upp av träet – och omsorg det fått av skurande kvinnor med trötta knän och

alldeles unikt mönster. Koniska golv är rustika och känns som om de

rotborstarmbågar.

kan bära upp både historia och manfolk.

Om du väljer att ha ett trägolv under fötterna så har valt att bjuda in en hel

Som en av få tillverkare av koniska golv har Föllinge Golv arbetat

organism i huset som du troligen kommer att leva tillsammans med under

tillsammans med bland annat kyrkor och olika herrgårdar och slott,

många år. För trä lever. De slitna gamla tiljorna utan lyster kan slipas till nyskick.

men även med privatpersoner. Även koniska golv måttbeställs efter det

Krispiga vinterdagar kommer golvet att göra sig litet under den torra luften.

rum de ska ligga i och råmaterialet är gran eller fura.

Fuktiga dagar i augusti och september kommer det att vilja ta plats i huset. Om
ni går skilda vägar en dag kommer det en gång nyslipade golvet att bära spår av
en historia ni har skapat tillsammans.
Vi tar er framtida relation på största allvar.
Välkommen till Föllinge Golv!

Fura

Föllinge golv - en förädlad
naturresurs

Furan är rak och ståtlig men har ett ödmjukt och
föränderligt inre. Träet är till en början ljust gult och har en
tydlig ådring. Men med åren blir det mörkare och träet får
en fin karaktär. Furu är ett relativt mjukt träslag men om
man vårdar sitt furugolv med lite kärlek så får man ett golv
att leva tillsammans med länge. Ett furugolv är snarare en
upplevelse än ett golv.

Golv från Föllinge Golv är tillverkat av rent naturmaterial. De granar och furor
som vi använder oss av har vuxit i Jämtland och i andra delar av Norrland. Ek
och Ask importerar vi från Nordamerika. Vi förädlar råvaran till färdiga golv
utan lim och tillsatser som kan orsaka allergier och det spån som blir över värmer
våra lokaler.
Golv från Föllinge Golv levereras hyvlade, men för att få en perfekt golvyta utan
ojämnheter ska det helst slipas en gång när det ligger på plats. Samtliga golv
måttbeställs efter de rum de ska ligga i.

Gran
Granens täta barrklädnad döljer en ljusare träkärna än
furans. Granen mörknar heller inte på samma sätt som
furan, även om tidens tand gör sitt. Träet har ett traditionellt
träutseende med kvistar och tydlig ådring. Även grangolvet
är mjukt och mår bäst av att tassas på med tofflor snarare
än höga klackar.

Ek
Dimensioner
K A M M A R G O LV – furu

25 x 137, 160 och 185 mm
S A L S G O LV – furu

30 x85, 112, 136, 185, 209 och 280 mm
40 x135 och 180 mm
S A L S G O LV – gran

30 x 112 och 225 mm

Ek är de svenska träslagens konung – ek är pampigt, mörkt
och hårt. Om du väljer att lägga ett ekgolv så lägger du ett
golv med ett utseende och upptäcker med åren att det ser
helt annorlunda ut. Ek har till en början en homogent mörk
färg men med åren framträder en allt tydligare ådring och
karaktär. Och ek kan med fördel ligga som golv på utsatta
ytor, här kan du ha sandpapper som sulor under dina skor
utan att träet tar nämnvärd skada.

KO N I S K T G O LV (furu & gran)

30 x 200– 400 mm, avsmalnande
E KG O LV

20 x 135, 160 och 185 mm
A S KG O LV

20 x 135 mm

Ask
Utseendemässigt är ask är det mest livliga av träslagen vi
använder. Färgerna varierar från ljust björkfärgat till mörkt
ekfärgat. Det är askens kärna som är mörk och de ytligare
trälagren som är ljusare och du kan själv välja sortering
efter önskan om färg på ditt golv. Ask är ett alternativ om
du till exempel vill ha ett ljusare golv med samma slitstyrka
som ek. Liksom ek är ask hårt och slitstarkt.

Golv för snoa och wienervalser
Föllinge Golv har genom åren levererat tiljor till så vitt skilda kunder som
Astrid Lindgrens rustika värld i Vimmerby och Ulriksdals lite mer exklusiva
slottsteater. Rackarungen Emil i snickarboa och noblessen på slottet har alltså en
del gemensamt under fötterna!
Förutom våra vanligare beställningsgolv och de traditionella sorterna trä vi
använder så tar vi även emot specialbeställningar. Vi kan ta hem andra träsorter
och tillverka träinredningsdetaljer efter dina önskemål. Så fantisera vilt och

När daggen kommer …

kontakta oss!

… så kommer ditt golv att var som störst. Det kanske låter konstigt, men trä är
ett levande material som krymper och ökar i volym med luftfuktigheten. Torra
vinterdagar när brasan i kaminen värmer som bäst kommer ditt trägolv troligen
att ha glipor mellan tiljorna. I rötmånaden däremot, kommer gliporna att vara
borta.
Bäst mår golvet om det går att hålla någorlunda jämn luftfuktighet och temperatur
i rummet. Det går alldeles utmärkt att ha golvvärme, om bara temperaturen på
golvets yta stannar på 27 grader.

Vardagshygien för trägolv
Trägolv är tåliga och ömtåliga på samma gång. Men trots att de faktiskt blir
vackrare och även härdas med åren så finns det några tips för den som vill ta lite
extra hand om sitt golv.
Om ditt golv har fått ett jack så kan du ha på lite vatten på det skadade området.
Efter ett litet tag kommer det skadade träet att ha hävt sig av egen kraft, även om
det kanske fortfarande syns var skadan har varit.
En ful fläck på golvet kan du försiktigt sandpappra bort. Och skulle du vilja
ge dig och ditt golv en riktig genomkörare så är det traditionell knäskurning
som gäller. Så fram med rotborste, tallsåpa och knäskydd och förbered dig på att
förbättra konditionen!

essdesign.se
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